Mesto Dubnica nad Váhom

Na rokovanie mestského zastupiteľstva
dňa 25.06.2020

Názov materiálu:

Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
dňa 29.04.2020.

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ, ktoré sa konali
dňa 29.04.2020 a 02.06.2020

Spracoval:

Ing. Vladimíra Kňažeková - hlavný kontrolór mesta

Predkladá:

Ing. Vladimíra Kňažeková - hlavný kontrolór mesta .............................

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ, ktoré sa konali dňa 29.04.2020 a
02.06.2020.

Dôvodová správa:
V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d tohto zákona. V zmysle
ustanovenia § 18d ods.1 sa kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra rozumie aj kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Na základe uvedeného predkladám na plánované zasadnutie MsZ Správu o kontrole plnenia
uznesení MsZ Dubnica nad Váhom, a to v podmienkach mesta od posledného plánovaného
zasadnutia MsZ.
Predkladaná Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ zahŕňa kontrolu plnenia uznesení MsZ
zo dňa 29.04.2020 a 02.06.2020.

SPRÁV A
o kontrole plnenia uznesení MsZ v Dubnici nad Váhom

Predmet kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení z 13. plánovaného zasadnutia MsZ konaného dňa 29.04.2020
2. Kontrola plnenia uznesení zo 14. neplánovaného zasadnutia MsZ konaného dňa
02.06.2020

Ing. Vladimíra Kňažeková – hlavný kontrolór mesta

Kontrolu vykonal:

Kontrole plnenia uznesení MsZ podliehajú uznesenia, ktoré majú charakter
schvaľovacích, ukladacích, tzn. ktoré majú záväzný dopad na ich plnenie; kontroluje sa stav
plnenia a taktiež sa kontroluje, či platné uznesenie nestratilo zmenou skutkového stavu svoju
aktuálnosť a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu alebo zrušenie.
1. Kontrola plnenia uznesení z 13. plánovaného zasadnutia MsZ zo dňa 29.04.2020
Zasadnutie
MsZ
č./zo dňa
13./29.04.2020

Počet
prijatých
uznesení

Rozpracované/
Priebežné
plnenie

Splnené

13

6

3

Dočasne
pozastavené

Nepodlieha
kontrole

4

Zrušené

-

-

Uznesenie číslo
20/2020
MsZ vzalo na vedomie
a) Informáciu o zmenách rozpočtu mesta za IV. štvrťrok 2019.
b) Informáciu o zmenách rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2020.

STAV:

Nepodlieha kontrole

Uznesenie číslo
21/2020
MsZ zvolilo
podľa § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení za podpredsedu a členov
Komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom
1. Mgr. Luciu Košťálovú - podpredseda
2. PhDr. Alenu Kubicovú - člen, neposlanec
Mgr. Ivanu Loduhovú - člen, neposlanec.

STAV:

Splnené

Uznesenie číslo
22/2020
MsZ schvaľuje
Zmluvu o výkone správy uzatvorenú v zmysle ust. § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov (ďalej len „zákon“), medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome, spoluvlastníkmi pozemku zastavanom bytovým domom a priľahlého pozemku, spoločných častí
a zariadení, príslušenstva bytového domu so súpisným číslom 431, nachádzajúcom sa na ul.
Bratislavská v Dubnici nad Váhom, postavenom na parcele registra ,,C“ č. 1110/59, evidovanom
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, na LV č. 7274, katastrálne územie: Dubnica nad
Váhom, v obci: Dubnica nad Váhom, okres: Ilava zastúpenými v súlade s ust. § 8a, ods. 1 zákona
osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Mestom Dubnica nad
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Váhom na základe osobitného poverenia primátorom mesta Dubnica nad Váhom a Okresným
stavebným bytovým družstvom so sídlom sídlisko SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, IČO:
36016659.

STAV:

Splnené

Zmluva č.048/2020 o výkone správy bola podpísaná, zverejnená 30.04.2020 s účinnosťou od 01.05.2020.

Uznesenie číslo
23/2020
MsZ schvaľuje
Dohodu o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 351/2011
Z.z. o elektronických komunikáciách zriadením a prevádzkou stavby „INS_FTTH_DUBV_Dubnica nad
Váhom_IBV-Neru“ medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28,
Bratislava, IČO: 35763469.

STAV:

Rozpracované

Uznesenie číslo
24/2020
MsZ uznieslo
na VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových
priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom
v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27.9.2012, VZN č. 2/2014 zo dňa 27.2.2014, VZN č. 9/2014 zo dňa
26.6.2014 a VZN č. 10/2019 zo dňa 12.12.2019.

STAV:

Splnené

VZN č. 1/2020 bolo schválené na rokovaní MsZ dňa 29.04.2020 potrebným počtom hlasov (3/5 väčšina prítomných
poslancov). Bola splnená zákonná povinnosť vyhlásenia schváleného nariadenia – VZN 1/2020 bolo vyhlásené
vyvesením na ÚT a webovom sídle mesta dňa 30.04.2020. V zmysle ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňom 01.05.2020 z dôvodu
naliehavého verejného záujmu, ktorý spočíva v zosúladení určenia platieb za nájom a služby v zmysle platných
nájomných zmlúv a vystavovania faktúr v zmysle týchto zmlúv a situácie zníženia príjmov prevádzok z dôvodu
rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky, resp. Ústredného krízového štábu SR.

Uznesenie číslo
25/2020
MsZ berie na vedomie
Plán údržby zelene v Meste Dubnica nad Váhom na rok 2020.

STAV:

Nepodlieha kontrole

Uznesenie číslo
26/2020
MsZ schvaľuje
vstup mesta Dubnica nad Váhom do Únie miest Slovenska so sídlom Biela 419/6, 811 01 Bratislava Staré mesto, IČO: 30808847.

STAV:

Splnené

Členstvo v Únii miest Slovenska vzniká na základe písomnej prihlášky za člena a to dňom jej doručenia Únii.
Prihláška bola zaslaná dňa 26.05.2020.

Uznesenie číslo
27/2020
MsZ schvaľuje
odkúpenie pozemku KN E parc. č. 680, druh pozemku orná pôda o výmere 12 m², v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 5958, ktorý je vo vlastníctve neznámych
vlastníkov - Štefana Kuciaka v podiele 2/14-iny, Kataríny Slávikovej v podiele 1/14-ina a Františka
Ulmana v podiele 11/14-in, zapísaný na liste vlastníctva č. 5958, v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 za celkovú cenu 117,60 €.
Podmienky :
- jednotková kúpna cena 9,80 €/m²
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci
- mesto Dubnica nad Váhom uhradí predávajúcemu poštovné vo výške 5,00 €

STAV:

Rozpracované
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Uznesenie číslo
28/2020
MsZ schvaľuje
1. odkúpenie pozemku KN E parc. č. 5052/502, druh pozemku ostatná plocha o výmere 645 m²
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 5832, ktorý je vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15
Bratislava, v podiele 1/1-ina, za celkovú cenu 6.321,- €
2. odkúpenie pozemku KN C parc. č. 777, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1041
m² v katastrálnom území Prejta, zapísaného na liste vlastníctva č. 2340, ktorý je vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
v podiele 1/1-ina, za celkovú cenu 8.119,80 €
3. odkúpenie pozemku KN C parc. č. 783, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1252
m² v katastrálnom území Prejta, zapísaného na liste vlastníctva č. 2340, ktorý je vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
v podiele 1/1-ina, za celkovú cenu 9.765,60 €
4. odkúpenie novovytvoreného pozemku KN C parc. č. 776/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere
709 m², v katastrálnom území Prejta, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 584/2019
zo dňa 21.11.2019, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 02.12.2019,
pod G1 – 634/2019, oddelením z pôvodného pozemku parc. č. KN C 776, druh pozemku orná
pôda o výmere 8363 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 2340, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej
republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, v podiele
1/1-ina, za celkovú cenu 5.530,20 €
všetky do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO: 00 317 209.
Podmienky :
- celková kúpna cena za všetky pozemky predstavuje 29 736,60 €,
- pre katastrálne územie Dubnica nad Váhom platí jednotková kúpna cena 9,80 €/m², pre
katastrálne územie Prejta platí jednotková kúpna cena 7,80 €/m²,
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
- mesto Dubnica nad Váhom uhradí predávajúcemu poštovné vo výške 5,00 €.

STAV:

Rozpracované

Uznesenie číslo
29/2020
MsZ konštatovalo
že odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 200/35 – zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, do vlastníctva spoločnosti HALMONT
DCA, s. r. o., Obrancov mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, pre účely výstavby garáží, nie je
v súlade so záujmami mesta.

STAV:

Nepodlieha kontrole

Uznesenie číslo
30/2020
MsZ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I. polrok 2020,
do 30.06.2020 po jeho prerokovaní a zapracovaní schváleného návrhu Ing. Suchánka.

STAV:
Uznesenie číslo

Splnené
31/2020

MsZ vzalo na vedomie

Správu o kontrole plnenia uznesení z posledného plánovaného zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 26.02.2020.

STAV:

Nepodlieha kontrole

Uznesenie číslo
32/2020
MsZ schvaľuje
Dotáciu pre Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom, ul. Športovcov 655, 018 41 Dubnica
nad Váhom, IČO: 36122530 na činnosť klubu a sústredenie v roku 2020 vo výške 10 200 €.

STAV:

Splnené

Dotácia bola vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 151/2020/Od.E, podpísanej dňa 26.05.2020,
zverejnenej 26.05.2020.
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Všetky prijaté uznesenia z tohto zasadnutia MsZ boli v zákonnej 10 – dňovej lehote podpísané
primátorom mesta Dubnica nad Váhom, t.j. nebol pozastavený výkon žiadneho uznesenia.
Na tomto zasadnutí MsZ bolo celkovo prijatých 13 uznesení MsZ a z tohto počtu podlieha kontrole
plnenia 9 uznesení.
Z celkového počtu 13 uznesení 4 uznesenia nepodliehajú kontrole (uznesenie č. 20, 25, 29, a 31/2020).
Z tohto zasadnutia MsZ ostávajú 3 uznesenia v stave ROZPRACOVANIA ku dňu vypracovania tejto
správy (uznesenie č. 23, 27 a 28/2020).

2. Kontrola plnenia uznesení zo 14. neplánovaného zasadnutia MsZ zo dňa 02.06.2020
Zasadnutie
MsZ
č./zo dňa
14./02.06.2020

Počet
prijatých
uznesení

Rozpracované/
Priebežné
plnenie

Splnené

1

-

1

Dočasne
pozastavené

Nepodlieha
kontrole

-

Zrušené

-

-

Uznesenie číslo
33/2020
MsZ schvaľuje
I. zmenu rozpočtu mesta za rok 2020 - použitie rezervného fondu v sume 961 100 eur na úhradu
nákladov akcií:
1. Rekonštrukcia polovičného profilu miestnej komunikácie ul. Murgašova 70 000 eur
2. Rekonštrukcia cesty Prejta Pažite 47 600 eur
3. Zateplenie objektu polikliniky 426 000 eur
4. Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Modernizácia odborných učební ZŠ
s MŠ Centrum I. 32 v úhrnnej výške 280 000 eur
5. Rozšírenie a modernizácia dochádzkového systému 3 500 eur
6. Sklopné sedadlo do výťahu v dome kultúry 1 300 eur
7. Projekt štruktúrovanej kabeláže na MsÚ 3 600 eur
8. Dom kultúry: 129 100 eur, z toho:
a) rekonštrukcia strechy 45 000 eur
b) zvody dažďovej vody 8 300 eur
c) projektová dokumentácia na bleskozvod 1 800 eur
d) drážkovanie 14 000 eur
e) bleskozvod materiál a práce 60 000 eur

STAV:

V sledovaní

Prijaté uznesenie z tohto zasadnutia MsZ bolo v zákonnej 10 – dňovej lehote podpísané primátorom
mesta Dubnica nad Váhom, t.j. nebol pozastavený výkon uznesenia.
Na tomto zasadnutí MsZ bolo celkovo prijaté 1 uznesenie MsZ, ktoré podlieha kontrole plnenia.
Z tohto zasadnutia MsZ ostáva 1 uznesenie v stave V SLEDOVANÍ ku dňu vypracovania tejto správy.

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.06.2020

Ing. Vladimíra Kňažeková
hlavný kontrolór mesta
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